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1959

Bezorgers
gezocht
in Schinveld.

Interesse? Mail naar
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HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Vaccinatiegraad
Beekdaelen
stijgt van 75
naar 84 procent
In de gemeente Beekdaelen
was eind november 84 procent van de volwassenen
volledig gevaccineerd. Dat
betekent dat op die datum
16 procent niet (volledig)
was gevaccineerd. Beekdaelen heeft hoe dan ook
een fikse sprong omhoog
gemaakt. Drie maanden
geleden (peildatum: 5 september) had ‘pas’ 75 procent van de volwassenen in
de gemeente Beekdaelen
een volledige Covid-19-vaccinatie gehad.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De vaccinatiegraad in de
Limburgse gemeenten is de
afgelopen twee maanden
met gemiddeld 2 à 3 procent
gestegen. In het noorden
van de provincie is nu 84
procent van de volwassen
volledig gevaccineerd, in
het zuiden 80 procent. De
regio Parkstad heeft op dit
moment de laagste vaccinatiegraad van Limburg, Heerlen zit op 75 procent. De gemeente Eijsden-Margraten
heeft hoogste vaccinatiegraad (90 procent), ook Mook
en Middelaar (89 procent)
en Peel en Maas (89 procent)
scoren hoog. Landelijk is 85
procent van de volwassenen
gevaccineerd. De gemeenten
in de zogeheten ‘Bible Belt’
scoren extreem laag: in Urk
is slechts 32 procent volledig
ingeënt, in Staphorst 59 procent. Bovengenoemde cijfers
zijn gebaseerd op informatie
van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
(RIVM).

GEEN KRANT OP
28 DECEMBER
EN 4 JANUARI

De Beekdaeler
rondom de
feestdagen
Beekdaelen De Beekdaeler verschijnt dit jaar nog
op dinsdag 14 december
en dinsdag 21 december.
In de laatste uitgave van
2021 verschijnt samen
met De Beekdaeler ook
de speciale kerstbijlage.
Op 28 december en 4
januari is er geen uitgave.
Op dinsdag 11 januari
gaan de bezorgers weer
op pad om u de eerste
Beekdaeler van het
nieuwe jaar te brengen.

‘Zonnige’
kerstboom
AMSTENRADE De een kiest voor een kunstboom, de ander koopt in de aanloop naar kerstmis een echte kerstboom. Die boom krijgt dan
een mooi plekje in huis om versierd te worden met slingers, lampjes, kerstballen en een piek. In de gemeente Beekdaelen zijn op vele
locaties kerstbomen te koop. Zelfs, zo ontdekte onze fotograaf, bij Zonnestudio SOLéo aan de Hommerter Allee in Amstenrade. Foto Rob
Oostwegel

DIRECTEUR FRANK FERON VAN DE BOLSTER IN NUTH: ‘IK WAS ER AL BANG VOOR’

Basisscholen wachten
tevergeefs op sneltests
“Op dit moment hebben
we nog niks ontvangen.
Waarschijnlijk komen
de zelftests vandaag.”
Dat hoopte althans
basisschooldirecteur
Frank Feron afgelopen
maandagochtend 6 december. Maar ook aan
het eind van die schooldag had de directeur
van De Bolster in Nuth,
met 320 leerlingen de
grootste basisschool in
Beekdaelen, de eerste
zending met 800 zelftests voor zijn school
nog steeds niet ontvangen. “Ik was er al bang
voor”, zegt Feron.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De tests zouden ‘vanaf
maandag 6 september’ door
het ministerie van Onderwijs gratis geleverd worden bij 6.700 basisscholen
in ons land, waaronder
elf scholen in Beekdaelen
(Nuth, Schimmert, Amstenrade, Hulsberg, Schinnen, Wijnandsrade, Bingelrade, Schinveld, Merkelbeek, Puth en Oirsbeek).
Dat deze landelijke logistieke operatie met zo’n
2,4 miljoen zelftests voor
basisschoolleerlingen uit
groep zes, zeven en acht
én hun leraren zou hape-

ren, verbaast eigenlijk niemand. Onderwijskoepel
Innovo, met 45 scholen in
Limburg waarvan een aantal in Beekdaelen, heeft er
‘geen enkel zicht op hoe en
wanneer de zelftests worden geleverd’, zei Innovo-woordvoerder Helène
Bessems afgelopen maandag desgevraagd tegen De
Beekdaeler. “Laten we hopen dat ze deze week worden geleverd.”
Twee keer per week
testen
Voor leerlingen geldt vanaf nu het dringende advies
om twee keer per week te
testen. “Met de eerste levering zou onze school twee

weken vooruit kunnen”,
zegt Feron. “Maar ja, er
kan pas getest worden als
de tests er zijn.” Nog vóór
de kerstvakantie krijgen
de scholen een tweede levering, belooft het ministerie optimistisch, terwijl
de eerste levering nog niet
eens gearriveerd is. Leerlingen of leraren die positief testen, moeten met
hun gehele gezin in quarantaine en zich laten testen bij de GGD. Sinds vrijdag hoeven mensen met
milde klachten overigens
niet meer naar de GGD
voor een test. Een zelftest
thuis is voldoende. Is die
negatief, dan hoef je niet
meer thuis te blijven. Is

de test positief, dan moet
er alsnog getest worden
bij de GGD. Feron: ”Die
informatie bereikte ons
afgelopen vrijdag totaal
onverwacht, vlak voor het
weekend.” Gelukkig, zegt
hij, heeft het merendeel
van de ouders veel begrip
‘voor alles wat op eenieder
afkomt’. Van schooldirecteuren en docenten wordt
extra veel gevraagd. Dat is
op zich niet erg, zegt Feron,
‘Het punt is dat iedereen
maar denkt dat wij ’t allemaal weten. Dat is echter
niet zo. Ook ik weet bijvoorbeeld niet wanneer de
sneltests arriveren, terwijl
ik ze op 6 december had
verwacht’.
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OOK HUISARTSENPOST IN HULSBERG GETROFFEN DOOR CORONAVIRUS

Basisschool Schimmert
na 13 dagen weer open
Basisschool ’t Kirkeveldsje in Schimmert
is sinds begin deze
week weer open. De
school was sinds 24
november gesloten als
gevolg van het aantal
coronabesmettingen.
Een dorp verderop
heeft het covid-virus
toegeslagen in de
praktijk van Huisartsenpost Hulsberg.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het zou niet gebeuren. Demissionair minister Hugo de
Jonge beloofde meermaals
dat de scholen open zouden
blijven, ondanks de stijgende
coronacijfers. Dat bleek (en
blijkt nog steeds) voor sommige scholen niet haalbaar.
De basisschool in Schimmert
(circa 240 leerlingen) ging op
24 november – voor zover de
redactie van De Beekdaeler
bekend als enige basisschool
in Beekdaelen - in een volledige lockdown. Zo verrassend
was dat nu ook weer niet. Een
week eerder immers vertelde
bestuursvoorzitter Bert Nelissen van onderwijskoepel
Innovo (waar de basisschool
in Schimmert onder valt) dat
‘het’ bij ‘zijn’ scholen steeds
erger begon te worden. “De
situatie is zorgelijk.”
Gemixt gevoel
bij leerkrachten
Bij drie besmettingen binnen één klas, moet de hele
klas naar huis. Gaandeweg
zag Nelissen de situatie verergeren. Eerst moesten klassen naar huis, later werden

Basisschool ’t Kirkeveldsje in Schimmert lag er van 24 november tot en met zondag 5 december verlaten bij. Sinds afgelopen maandag 6 december is de school weer open.
Foto Rob Oostwegel

scholen noodgedwongen gesloten. Er wordt verschillend
gereageerd op het besluit om
de scholen te sluiten, zei Nelissen onlangs op NPO-Radio
1. Hij ziet begrip voor en bezorgdheid over de ontwikkeling van het kind, daarnaast
merkt hij ook negatieve feedback. “Men zegt dat we de
problemen in het land wel erg
in de gezinnen laten landen.”
Bij de leerkrachten heerst een
gemixt gevoel over het sluiten
van scholen. Zij vertellen dat

ze het liefst voor de klas lesgeven. Tegelijkertijd is er af
en toe angst. Sommige docenten zijn bang om besmet te
worden met het coronavirus
of zijn angstig om het te verspreiden. Nelissen: “Het besef dat gevaccineerd zijn geen
garantie biedt, dringt door.”
Voordat de basisschool in
Schimmert op 24 november
de deuren sloot door de oplopende coronabesmettingen
was reeds een aantal andere
basisscholen in Zuid-Lim-

INZAMELINGSACTIE BIJ BEEKDAELENSE SUPERMARKTEN

Cadeaubonnen in plaats van
kerstpakketten voor minima
December is een dure
maand en juist dan
kunnen mensen met
een smalle beurs wel
een steuntje in de rug
gebruiken. En daarom
komt Sociale Actie Nuth
(SAN) weer in actie
voor de Beekdaelense
minima. Al is de opzet
door corona anders dan
voorgaande jaren.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Zo gaan de vrijwilligers van
SAN, samen met enkele
Beekdaelense politici, zaterdag 11 december in plaats van
voedsel geld inzamelen voor
cadeaubonnen. Dit bij de
supermarkten Coop Schimmert, Albert Heijn Hulsberg,
Jumbo Nuth en de Naanhof.
Met die cadeaubonnen kun-

nen mensen die het niet al
te breed hebben zelf voedsel
kopen. De praktijk is dat ook
in Beekdaelen er mensen
zijn die deze tijd door moeten met een minimum aan
eten. SAN maakt zich sterk
voor deze mensen. Doneren kan ook naar NL13RBRB
8834744861 ten name van
Stichting Sociale Actie. Ook
loopt er deze maand een statiegeldactie bij Jumbo Nuth
om SAN te steunen.

burg dicht, ondermeer in
Rothem, Bunde, Heerlen en
Maastricht.

hoop van zegen en alles onder voorbehoud, want het zijn
rare tijden.

Op hoop van zegen
Als we op 2 december bellen
met Jork Schellings, directeur
van de basisschool in Schimmert, klinkt enig optimisme
in zijn stem door . “Gisteravond (woensdag 1 december,
red.) hebben we de ouders
geïnformeerd dat onze school
op maandag 6 december weer
open gaat.” Inderdaad, op

Huisartsenpost Hulsberg
Dat laatste weten ze inmiddels ook in Hulsberg. Tussen
de vele aan covid-gerelateerde berichten in Zuid-Limburg trof de redactie van De
Beekdaeler ook onderstaand
bericht aan dat Huisartsenpraktijk Hulsberg op dinsdag
30 november zelf via Facebook heeft verspreid. De tekst

luidt: “Helaas heeft bij ons het
covid-virus in de praktijk ook
toegeslagen. Inmiddels zijn
meerdere mensen of positief
of in quarantaine. Wij kunnen
de zorg op dit moment niet
meer leveren zoals u gewend
bent. Alleen voor spoedgevallen is de praktijk bereikbaar
en zorg die niet langer dan
een dag kan wachten. Andere
huisartsen in de buurt vangen
dit met ons op. Bedankt voor
uw begrip, Huisartsenpraktijk
Hulsberg.”

Thuiszorgorganisatie
ZORG VOOR JAN EN ALLEMAN
Een organisatie waar ieder mens telt en ieder bijzonder is.

Voor al uw voorkomende werkzaamheden, zoals:
• Alle voorkomende huishoudelijke taken: 15 euro per uur.
• Tuinieren, boodschappen, persoonlijke begeleiding: 16 euro/uur
• Persoonlijke verzorging of bijzondere zorg of andere vragen: 17 euro/uur
• Slaap- of nachtdienst, palliatieve zorg en intensieve begeleiding en zorg: 20 euro/uur.
De afname kan alleen per uur of half uur, met een minimum van twee uur, tenzij
verder dan 6 km van Beek. Dan geldt een minimum van drie uur. Verder dan 10 km
van Beek geldt een minimum van 4 uur.
Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten, 06-20871084 of 06-19048304
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NOG STEEDS GEEN PINAUTOMAAT OP VOORMALIGE RABO-LOCATIE

RegioBank Nuth regelt
geldservice voor klanten
Pinnen in Nuth, beter
gezegd het níét kunnen pinnen, houdt de
gemoederen in toenemende mate bezig in
het grootste kerkdorp
(4.565 inwoners) van
de gemeente Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Drie weken geleden meldde
De Beekdaeler dat de pinautomaat in het voormalige
Rabobankgebouw aan de
Stationstraat in Nuth van de
ene op de andere dag was
‘verdwenen’, in afwachting
van een zogeheten ‘Geldmaat’ op diezelfde locatie.
Daar is tot op de dag van
vandaag echter nog steeds
geen sprake van. Het wegha-

len van de pinautomaat bij
de voormalige Rabobank was
vooraf noch achteraf gecommuniceerd met de plaatselijke bevolking.
‘RegioBank blijft Nuth
trouw’
Nuth had nog niet zo lang
geleden maar liefs vier banken: ABN-AMRO, ING, Rabobank en RegioBank (Stationstraat 77). Van dat kwartet
is op dit moment alleen nog
RegioBank over. “En wij
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blijven Nuth trouw”, benadrukt financieel adviseur
Roger Offermans namens
RegioBank in Nuth. Op die
locatie staat weliswaar geen
pinautomaat, maar klanten
van RegioBank kunnen er
wel contant geld van hun
rekening afhalen, elke werkdag tussen 9.30 en 17.30 uur.
“En ook nog binnen, in een
verwarmde ruimte, met persoonlijke service aan de balie”, voegt Offermans er fijntjes aan toe.

Gesprek met wethouder afgeblazen

Oirsbeek Het op woensdag 8 december geplande
gesprek tussen verkeerswethouder Jan Hermans
en een aantal inwoners
uit Oirsbeek over vermeende vrachtwagenoverlast in de plaatselijke
Pastoor Sandersstraat is
afgeblazen. Volgens Sonja
Hamelers van het actie-

rookvrij

comité wil de wethouder
in verband met de coronamaatregelen slechts
enkele personen ontvangen in het raadszaal
van het gemeentehuis
in Schinnen. Hamelers
ziet een gesprek met zo’n
kleine bewonersdelegatie
echter niet zitten, waarop
zij het onderhoud zelf

heeft afgeblazen. “Wij
voelen ons door de wethouder niet serieus genomen”, zegt Hamelers.
“Dat betekent niet dat wij
het bijltje er bij neergooien, integendeel. Er gaat
nu een brief met al onze
bezwaren en klachten
naar de gemeenteraad en
het college van B&W.”
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Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt

9-jarige Veronique
blij verrast met
‘chocoladeprijs
chocoladeprijs’’
Beekdaelen Drie Beekdaeler-lezers werden afgelopen
week blij gemaakt met een leuke prijs. Ze hadden De Beekdaeler Sint Karaoke gewonnen. De 9-jarige Veronique
Kengen uit Hulsberg was eén van de gelukkige winnaars.
Blij verrast appte ze deze foto. De chocoladeletters vielen
erg goed in de smaak, zo liet Veronique weten. Dat zij één
van de drie prijswinnaars zou zijn had zij nooit verwacht.
“Ik ben heel erg blij. Bedankt voor de mooie prijs”. Eigen
foto

Slim bekeken!
Razendsnel glasvezel
Internet & TV voor een
verrassend normale prijs.
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Videobellen met collega’s aan de keukentafel en bingewatchen op
bed terwijl er op zolder een game wordt gespeeld? Met glasvezel
internet en Interactieve TV kan het hele huis moeiteloos tegelijk
online en heeft iedereen z’n favoriete programma binnen handbereik.
Gegarandeerd razendsnel internet tot wel 1,5 Gbit/s. En dat alles
voor een verrassend normale prijs. Slim bekeken!

Eerste
6 maanden

35,p/mnd*

Bestel snel op caiway.nl/Zuid-Limburg
of bel 088 2249 001.
* De actieprijs geldt voor de eerste 6 maanden o.b.v. een jaarcontract. Na 6 maanden betaal je het dan geldende tarief. Prijzen zijn, indien van toepassing op jouw adres, exclusief vastrechtvergoeding die je aan de netwerkbeheerder betaalt.
Kijk voor de pakketten, kosten, actievoorwaarden en beschikbaarheid op jouw adres op caiway.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7
DEC
‘21

INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email ontvangen? Meld u dan
aan voor de attenderingsservice: www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale overheden dan
automatisch. U kunt uw persoonlijke voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke
organisatie u deze berichten wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan
de gehele gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij tevens
de mogelijkheid om een selectie te maken op het type bekendmaking. U kunt ook
zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

U kunt ook de App ‘Over uw buurt’ gebruiken. Meer informatie
over de app leest u op de website Over uw buurt (via overheid.nl).

Bestemmingsplannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor kan het
voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit weekblad al is
ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat geval de
meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

Sinds 1 december kunt u uw
rijbewijs online verlengen
Uw rijbewijs verlengen of een categorie toevoegen? Dat kunt u sinds 1 december
2021 online regelen. U hoeft dan nog maar één keer naar de gemeente te komen in
plaats van twee keer: alleen om het rijbewijs op te halen.
U doet de aanvraag via de website
van de RDW: www.rdw.nl/
rijbewijsverlengen. Na twee werkdagen
ontvangt u een e-mail van de RDW
dat uw nieuwe rijbewijs klaar is. Daarna
maakt u een afspraak bij de gemeente
om het rijbewijs te komen ophalen. De
kosten voor het online verlengen van
uw rijbewijs zijn € 41,00. Dit bedrag is
exclusief de kosten van de pasfoto’s.
Let op: Als u uw eerste rijbewijs
aanvraagt, een spoedaanvraag doet of
een rijbewijs aanvraagt na diefstal of
vermissing, dan kunt u dit niet online
regelen. U dient dan een afspraak bij de
gemeente te maken.
Pasfoto maken
U laat een pasfoto maken bij een
door de RDW erkende fotocabine of
fotograaf. De fotograaf verstuurt uw

pasfoto en handtekening (voor op uw
nieuwe rijbewijs) beveiligd en digitaal
naar de RDW. De door RDW erkende
fotografen in de gemeente Beekdaelen
zijn:
• Studio 46 | Provincialeweg 91e,
6438BC Oirsbeek
• Katja Waltmans | President
Kennedystraat 1, 6451AS Schinveld
• Jacky’s Bloemenshop | A Ge Water 2,
6451 CD Schinveld
• Drogisterij Danielle | Kerkstraat 29a,
6336 BA Hulsberg
Ook kunt u terecht bij de pasfotoautomaat in het gemeentehuis in Nuth.
Meer weten?
Uitgebreide informatie vindt u op
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen en op
www.beekdaelen.nl/rijbewijs.

Kennisgeving Wet geluidhinder

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Nierhoven 35 in Nuth

Het verbouwen van de woning

26-11-2021

Weidestraat in
Schimmert, perceel A
4444

Het bouwen van een tijdelijke
Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)

29-11-2021

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een
mantelzorgwoning

DATUM BESLUIT
30-11-2021

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Voorsterstraat 24 in
Nuth

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Markt in Oirsbeek
Standplaatsvergunning voor
de verkoop van visproducten op de
donderdagmiddag
Beekstraat 5
Exploitatievergunning
in Schinveld
speelautomatenhal
Spoor gelegen
Geluidsontheffing o.g.v. 4.6 APV voor
aan de Stationsstraat
de uitvoering van de werkzaamheden
in Schinnen
aan het spoor in het weekend 10 t/m
13 december 2021
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Pachtdael 13
Het vergroten van de bijkeuken
in Schimmert
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Wijk Nuinhof in Nuth

OMSCHRIJVING
Verbod voor vrachtverkeer,
uitgezonderd bestemmingsverkeer

DATUM VERLEEND
25-11-2021

30-11-2021
02-12-2021

DATUM INDIENING
29-10-2021

DATUM BESLUIT
01-12-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op
www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Bovengenoemde verleende
c.q. geweigerde vergunningen kunt u momenteel niet inzien in het gemeentehuis in
Schinveld, omdat deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m. het coronavirus.
U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene nummer van de
gemeente 088 – 450 20 00.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Beekdaelen maken bekend
dat het volgende besluit is genomen:
Hogere waarden besluit
Voor:
Bestemmingsplan ‘Kern
Nuth’; De maximaal
vastgestelde hogere
waarde ten gevolge
van verkeerslawaai A76
bedraagt 50 dB(A).
Locatie:
Nuth
Datum besluit: 18 november 2021
Zaaknummer: 2021-206852
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage van 7 december 2021
tot en met 18 januari 2022:
- In het gemeentehuis van
Beekdaelen op afspraak
- In het kantoor van de RUD ZuidLimburg in het Gouvernement,
Limburglaan 10, Maastricht, na
telefonische afspraak via 043-389 78
12.
Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden
die zienswijzen naar voren hebben
gebracht over het ontwerpbesluit,
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben
gebracht over het ontwerpbesluit
en belanghebbenden die willen
opkomen tegen de wijzigingen die ten
opzichte van het ontwerpbesluit zijn
aangebracht.
Beroep instellen kan van 7 december
2021 tot en met 18 januari 2022
tegen betaling van de verschuldigde
griffierechten bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Op deze procedure is de
Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en moet ten
minste bevatten: naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep
is gericht en de gronden van het
beroep (motivering).Het beroepschrift
moet worden gericht aan: de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s Gravenhage of digitaal met DigiD
via http://raadvanstate.nl. Als u een
beroepschrift heeft ingediend, kunt
u tevens de Voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.
Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de internetpagina van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de dag volgend op de
beroepstermijn van zes weken. Indien
binnen de beroepstermijn tegen het
besluit bij de Voorzieningenrechter
een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening als bedoeld
in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht is gedaan treedt het
besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg, tel. +31 43 389 78 12

Ouderen vanaf 65 jaar
reizen gratis met Omnibuzz
naar vaccinatielocatie voor
boosterprik
Ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz-pas kunnen vanaf 1 december 2021
weer gratis reizen naar de locatie waar ze terecht kunnen voor hun boosterprik.
Dit hebben de 30 deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz besloten.
Eerder dit jaar hebben de ouderen ook van het gratis vervoer gebruikgemaakt tijdens
de eerste en tweede vaccinatieronde. Tot op heden heeft Omnibuzz in het kader van
de eerste en tweede prik voor nietklanten ruim 14.500 ritten uitgevoerd. Het besluit
om de ouderen ook nu weer gratis te laten reizen met Omnibuzz is een logische.
Op de foto v.l.n.r.: Stijn Kropman, wethouder Gemeente Landgraaf  Anya Niewierra,
Visit ZuidLimburg  Madeleine van Toorenburg, gedeputeerde Provincie Limburg 
Stephan Satijn, gedeputeerde Provincie Limburg  Peter Hovens, wethouder Gemeente
Meerssen.

Startschot aanbesteding
‘Knopen Lopen
wandelnetwerk’
GROEN LICHT NIEUW WANDELNETWERK NA FINANCIËLE INJECTIE
PROVINCIE LIMBURG
Provincie Limburg is definitief akkoord met het invoeren van het nieuwe
wandelnetwerk Knopen Lopen. Hiermee onderstreept de Provincie het belang
van een goede wandelinfrastructuur voor Zuid-Limburg. Niet alleen de toeristen,
maar ook de inwoners plukken hier de vruchten van. De Provincie Limburg
draagt aan de totale kosten 500.000 euro bij: een belangrijke voorwaarde om
te kunnen starten met de aanbesteding. Voor de Zuid-Limburgse inwoners en
gasten betekent dit, dat de gekleurde paaltjesroutes eind 2022 vervangen gaan
worden door ‘knopen’ oftewel nummerbordjes die het mogelijk maken om eigen
routes samen te stellen.
Initiatief tot Knopen Lopen-wandelnetwerk
In 2016 deed Visit ZuidLimburg richting de ZuidLimburgse gemeenten en Provincie
Limburg het voorstel om de gekleurde wandelpaaltjes om te bouwen tot Knopen
Lopen, een bewegwijzeringssysteem dat in Nederland en Europa in opmars is.
Provincie Limburg was enthousiast en financierde het haalbaarheidsonderzoek en
de projectmanager. De uitkomsten van de uitgevoerde studies waren positief en
leidden ertoe dat de zestien ZuidLimburgse gemeenten op 18 maart jongstleden
de samenwerkingsovereenkomst tekenden tot invoering van het netwerk. Nu heeft
ook de Provincie Limburg besloten om een deel van de kosten voor de aanleg van
het netwerk te financieren, waarmee de aanbesteding kan starten.
Locatie netwerk
Het netwerk van naar verwachting 1.800 kilometer wordt gerealiseerd binnen de
driehoek tussen SittardGeleen, Vaals en EijsdenMargraten en gaat nauw aansluiten
op de reeds bestaande knooppuntennetwerken van EchtSusteren, de Belgische
Voerstreek en het Aachener Wald. Ook toekomstige netwerken van Städteregion
Aachen en Selfkant zullen straks aansluiten. De troeven van ZuidLimburg  met
haar unieke landschap en bourgondische levensstijl  kunnen voor zowel bewoners
als bezoekers door het vernieuwde netwerk goed zichtbaar en beleefbaar gemaakt
worden. Gedeputeerde Stephan Satijn (Economie) ziet met de invoering van het
netwerk kansen om tot een betere spreiding te komen van de wandelaars in Zuid
Limburg en het Heuvelland iets te ontlasten. “Dit nieuwe, toekomstbestendige
wandelnetwerk is bovendien een essentieel onderdeel van het toeristisch aanbod
in ZuidLimburg en daarmee een hoeksteen voor de toeristische sector. We hebben
de afgelopen jaren wel gezien hoe immens populair wandelen is geworden, bij jong
en oud.”
Kansen
Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (Sport) is blij dat ze met de komst
van het nieuwe wandelnetwerk, een troef in handen heeft om de gezondheid
onder bijvoorbeeld 55plussers te bevorderen. “Een goede wandelinfrastructuur,
bijvoorbeeld vanuit de woonkernen, maakt het straks laagdrempeliger om te
bewegen”. JeanPaul Kompier, wethouder gemeente Vaals, vult namens de zestien
gemeenten aan: “Indien gemeenten, provincie en natuurorganisaties de handen
ineenslaan, valt voor het toerisme iets uitzonderlijks te bereiken”.
Inspraak
Voorafgaand aan de definitieve vervanging van de gekleurde routepaaltjes, krijgen
de verschillende partijen  natuurorganisaties, maar ook kleinere gezelschappen als
buurtgroepjes en wandelverenigingen  op uitnodiging van de gemeenten de kans
om mee te praten over het nieuwe wandelnetwerk. Geïnteresseerden kunnen zich
melden via routepunt@visitzuidlimburg.nl.

De gemeenten willen dat zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid zijn om de
boosterprik te krijgen. Bovendien gebeurt het reizen met Omnibuzz volgens de
geldende COVID19maatregelen en dus zo veilig mogelijk. Voor de klanten van
Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie, net als bij de eerste en tweede
vaccinatie, ook weer gratis. Nietklanten kunnen hun rit rechtstreeks regelen door
contact op te nemen met ritreservering van Omnibuzz, telefoonnummer 0900 – 0699.

Sociale dienst ISD BOL
stopt voor inwoners
voormalig Onderbanken
ISD Kompas neemt op 1 januari 2022 de werkzaamheden over

De voormalige gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth hadden elk een eigen
sociale dienst. De gemeenteraad van Beekdaelen besloot in 2019 om te gaan werken
met één sociale dienst, namelijk ISD Kompas. Al sinds 1 januari 2021 kunnen inwoners
uit Nuth en Schinnen terecht bij Kompas. Vanaf 1 januari 2022 kunnen ook inwoners
van de voormalige gemeente Onderbanken (Schinveld, Merkelbeek, Jabeek en
Bingelrade) naar Kompas.

Wilt u weten wat ISD Kompas precies doet?

Op www.isdkompas.nl leest u uitgebreide informatie over hun dienstverlening.
Neem gerust contact op als u vragen heeft. Voor vragen neemt u tot 1 januari 2022
contact op met ISD BOL op 0455278727 (van maandag t/m donderdag tussen
9.00 en 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur). Of u stuurt een email naar
info@isdbol.nl. Vanaf 1 januari 2022 neemt u contact op met ISD Kompas op
0884502250 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) of u stuurt een
email naar info@isdkompas.nl.

Inspiratiesessie voor
ondernemers industrieterreinen
Beekdaelen goed bezocht
28 ondernemers van de verschillende industrieterreinen in Beekdaelen woonden
op 29 september een inspiratiesessie bij in de raadszaal in Nuth. De bijeenkomst
werd georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de Belangengroep
Bedrijventerreinen Nuth.
De bijeenkomst werd geleid door wethouder Jos Timmermans. Peter Debije,
mededirecteur van New Energy Systems uit Schimmert, vertelde de aanwezigen
over hoe hij zijn eigen gebouwen energieneutraal gemaakt heeft. Hij heeft zelfs nog
elektriciteit over om op te rijden!
De ondernemers kregen verder informatie over alle subsidiemogelijkheden die er zijn
om aan de slag te gaan met verduurzaming. Ze kregen daarbij hulp aangeboden van de
Beekdaelense energiecoöperatie ImpulZ en de Stichting Groene Economie Limburg.
De komende tijd benadert deze stichting de ondernemers om te zien of er behoefte
is aan een maatwerkadvies. Ondertussen zijn er meerdere ondernemers die hun dak al
hebben bedekt met zonnepanelen, of die daar vergevorderde plannen voor hebben.
Beekdaelen heeft verder mogelijke alternatieven voor aardgas verkend. De gemeente
werkt hieraan via de Transitievisie Warmte. Bedrijventerrein de Horsel is een van
de weinige plekken in Beekdaelen waar een warmtenet misschien mogelijk is. De
gemeente heeft een subsidie gekregen van het Rijk om een haalbaarheidsstudie te
doen. Deze zal nog dit jaar plaatsvinden.

Wie gunt u een lokaal
kerstpakket?
Het college van de gemeente Beekdaelen reikt dit jaar 7 kerstpakketten uit aan haar
inwoners. U bepaalt wie kans maakt op zo’n pakket! Iedereen kent wel iemand die
een steuntje in de rug kan gebruiken, iemand die u ergens voor wilt bedanken of die u
gewoon eens wilt verrassen. Belangrijkste vraag hierbij is dan ook: welke inwoner van
Beekdaelen gunt u dit cadeau?
Het pakket wordt samengesteld uit producten van Beekdaelense ondernemers
en voor de kerst thuisbezorgd door de leden van het college van de gemeente
Beekdaelen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 december.
Aanmelden
Heeft u al iemand in gedachten? Kijk dan voor meer informatie en aanmelden
op www.beekdaelen.nl/kerstactie. Door middel van loting worden uit alle
aanmeldingen 7 prijswinnaars bepaald.

Stand van zaken noodopvang
USAGterrein Schinnen
Op 8 november 2021 opende de noodopvang in Schinnen. Maximaal 450
asielzoekers kunnen hier voor de duur van 1 jaar worden opgevangen.
De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen zich
voorstellen dat hierover veel vragen heersen bij de inwoners van Beekdaelen.
Op www.beekdaelen.nl/noodopvang vindt u hierover alle beschikbare informatie.
Ook informeren wij u via dit weekblad door regelmatig een aantal veel gestelde
vragen en de bijbehorende antwoorden te behandelen.
Deze week halen we het onderwerp ‘vrijwilligerswerk en donaties’ eruit.

• Kan ik helpen bij de noodopvang?

In azc’s zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten azc’s zetten mensen zich belangeloos
in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee.
Ook op deze locatie zal het COA actief vrijwilligers werven. Aanmelden hiervoor kan
via fmzschinnenwonen@coa.nl.

• Kan ik vrijwilliger worden of werken voor het COA?

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen en naar vrijwilligers.
Vrijwilligers worden actief geworven. Betaalde vacatures staan op de website van het
COA en bij Start People.

• Ik wil graag spullen en/of kleding doneren voor de noodopvang.
Waaraan is behoefte?
Op dit moment is er vooral behoefte aan schoenen en winterkleding. Ook
speelgoed is zeer welkom. Neem hiervoor eerst contact op met het COA via
fmzschinnenwonen@coa.nl

Aantallen en samenstelling
Vanuit de klankbordgroep is de vraag gekomen om u in deze rubriek regelmatig te
informeren over het actuele aantal bewoners en de samenstelling. Op 3 december
2021 waren er in de noodopvang in Schinnen 435 bewoners, waarvan 369 mannen en
66 vrouwen. Hiervan zijn 52 bewoners kinderen tot 18 jaar. Voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd wordt het onderwijs binnenkort opgestart.
Meehelpen?
Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger of wilt u een materiële donatie doen?
Neem dan contact op met het COA via fmzschinnenwonen@coa.nl of
kijk op www.coa.nl/vrijwilligerswerkendonaties.
Vragen of klachten over COA-terrein?
Heeft u vragen of klachten over iets dat speelt op het terrein van de noodopvang?
Ook dan kunt u contact opnemen met het COA, ditmaal via telefoonnummers
06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Openbare orde en veiligheid
In de aanloopfase van de noodopvang worden er frequent rondes gemaakt door de
kern Schinnen door politie en boa’s. Hieruit blijkt dat alles rustig verloopt. Doet er
zich een situatie voor, waarin u een melding wilt doen in het kader van openbare orde
en veiligheid buiten het terrein, dan belt u de politie via 0900 8844. Voor acute en
levensbedreigende situaties belt u natuurlijk 112.
Overig
Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de gemeente Beekdaelen. Bel hiervoor naar
088 450 2000 of mail naar gemeente@beekdaelen.nl.

Snelheid deel Provincialeweg
Noord permanent omlaag
naar 50 km/u
De snelheid op een deel van de Provincialeweg Noord in Doenrade
wordt permanent verlaagd van 80 km/u naar 50 km/u. De tijdelijke
snelheidsverlaging was al doorgevoerd in 2019. In overleg met de Provincie
Limburg wordt de snelheid vanaf begin 2022 permanent verlaagd.
De verkeerssituatie was al langere tijd een doorn in het oog van de
omwonenden. Deze werd als onveilig beschouwd, met name omdat ook
kinderen en jeugd gebruikmaken van de bushaltes aan de weg. Wethouder Jan
Hermans heeft zich hard gemaakt om de snelheidsverlaging door te voeren.
Makkelijk was dat niet, want de weg is geen eigendom van de gemeente maar
van Provincie Limburg.
In het kader van de gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek is besloten om de
verkeerssituatie nu onder handen te nemen. In de gebiedsverkenning werken
Rijkswaterstaat ZuidNederland, de gemeenten Beek, Beekdaelen, EchtSusteren,
SittardGeleen en Stein en de Provincie Limburg samen. Dit om bestaande en
toekomstige mobiliteitsproblematiek binnen het gebied N276VDL Nedcar
en N294Chemelot in samenhang met andere taken, andere opgaven en de
omgeving te bezien. Wethouder Hermans heeft als vertegenwoordiger van de
gemeente Beekdaelen de afgelopen twee jaar mede sturing gegeven aan de
uitkomsten van deze gebiedsverkenning en is blij dat het zich geloond heeft:
“Ik kon me goed verplaatsen in de inwoners van Doenrade en hoe zij over
de situatie bij de bushaltes dachten. Ik heb mijn best gedaan dat ook bij de
andere partijen op het netvlies te krijgen. Dit soort processen kosten altijd tijd,
dat kan niet anders, maar juist daarom vond ik het ook zo belangrijk dat er in
de tussentijd alvast tijdelijke maatregelen genomen werden.”
Naast de verlaging van de snelheid, worden er in Doenrade meer maatregelen
getroffen om de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten. Op de N276 wordt
ook een middengeleider met een oversteekvoorziening aangelegd ter hoogte
van de bushaltes, als een leefbaarheids en veiligheidsmaatregel. De Provincie
start met de aanleg van een snelheidreducerendeovergang om het verkeer af
te remmen. De planning is dat deze overgang voor de zomer van 2022 klaar is.
Ook daarna behoudt de verkeersituatie op deze plek aandacht. “De gemeente
blijft kijken naar verdere verbetermogelijkheden die de veiligheid bevorderen”,
aldus wethouder Hermans.

INFORMATIE
ROND HET CORONAVIRUS
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de
laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Daarom
heeft het kabinet ingegrepen met strengere maatregelen. Om zo het
aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van
de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn bekendgemaakt tijdens de
persconferentie van 26 november 2021.
De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag
sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk,
sport) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles
gesloten.
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor kan het
voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit weekblad al is
ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat geval de meest
actuele informatie over het specifieke onderwerp.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie
wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

Dienstverlening
gemeente Beekdaelen

26 november 2021

Vanwege de coronamaatregelen zijn de balies in
Schinnen en Schinveld nog steeds gesloten. Wij
adviseren u alleen een afspraak te maken bij de
servicebalie in het gemeentehuis te Nuth, als
dat écht nodig is of spoed betreft. Een afspraak
maakt u:

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

• Online via www.beekdaelen.nl/afspraak
• Telefonisch via 088 450 2000 (Op maandag
t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op
vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur)

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.

In het gemeentehuis gelden de volgende regels:
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
Bij de ingang van het gemeentehuis staat een
desinfecterende spray of gel voor u klaar.
• Houd 1,5 meter afstand
• Draag een mondkapje
Indien u geen mondkapje bij u heeft,
ontvangt u een mondkapje bij binnenkomst.
Heeft u een afspraak bij Burgerzaken? Onze
medewerker zal u vragen uw mondkapje af
te doen, zodra u aan de servicebalie heeft
plaatsgenomen. Dit heeft te maken met de
identificatieplicht. Zet het mondkapje weer
op zodra u de balie verlaat.
Wist u dat u veel gemeentezaken online kunt
regelen?
Een bezoek aan het gemeentehuis is overigens
lang niet altijd nodig. Veel ‘gemeentezaken‘
kunt u tegenwoordig namelijk online regelen via
www.beekdaelen.nl met uw DigiD of eHerkenning
(voor ondernemers).
Zoals:
• Doorgeven van een verhuizing naar of binnen
gemeente Beekdaelen (binnen vijf dagen na de
verhuizing).
• Aangifte doen van de geboorte van uw kind
(binnen 3 dagen na geboorte).
• Aangifte doen van overlijden (binnen 6 dagen
na het overlijden).
• Melden dat u gaat trouwen of een
geregistreerd partnerschap aangaat.
• Aanvragen van een uittreksel
persoonsgegevens uit de Basisregistratie
Personen of een uittreksel burgerlijke stand.

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:
Algemeen
.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ontvang thuis maximaal 4 personen
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer
op bezoek. Doe vooraf een zelftest.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.
Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.
Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs
Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Vaste zitplaats verplicht.
Mondkapje bij verplaatsing.
Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

• Horeca.
• Evenementen.
• Kunst en cultuur.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Mondkapje verplicht:
Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.
• Openbaar vervoer en stations.
• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.
• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Horeca
Dicht om 17.00 uur.

Coronatoegangsbewijs:

Winkels en boodschappen

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis en
laat je testen, ook als je
gevaccineerd bent.

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Geen publiek bij sport.

Wilt u iets anders regelen of aanvragen?
Kijk dan op www.beekdaelen.nl.
Paspoort of id-kaart thuisbezorgd?
Wij bezorgen uw nieuwe paspoort of
identiteitskaart desgewenst gratis bij u thuis
of op locatie. Zodra uw reisdocument klaar is,
neemt de bezorgdienst contact met u op om
een bezorgafspraak te maken. Kijk voor meer
informatie op www.beekdaelen.nl.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351
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Schinveldse Romée Leuchter
in selectie Oranje Leeuwinnen
Beekdaelense
clubs halen
ruim 27.000
euro op met
Grote Clubactie

In juni 2016 zei de
toen pas 15-jarige
voetbalster Romée
Leuchter uit Schinveld
tegen een journalist
van ParkstadActueel.
nl: ”Het is mijn doel
om profvoetballer
te worden en deel
uit te maken van de
nationale vrouwenselectie.” Vijf jaar later
heeft ze beide doelen
bereikt.

Dertien verenigingen uit
de gemeente Beekdaelen
hebben ruim 27.000 euro
opgehaald voor de landelijke Grote Clubactie.
Van de opbrengst gaat
80 procent naar de club.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Profvoetballer wás ze al,
eerst bij PSV en sinds juli
2021 bij Ajax. En verleden
week zat ze, voor de eerste keer in haar nog prille
loopbaan, bij de selectie van de ‘Oranje Leeuwinnen’. De Schinveldse
Ajax-aanvalster kreeg weliswaar geen speelminuten
in deze bloedeloze oefeninterland tegen Japan (00), ze zit in ieder geval bij
de selectie van het ‘grote’
Oranje, samen met toppers als Lieke Martens en
Vivianne Miedema.
Olympia Schinveld
apetrots
De 20-jarige Leuchter,
die een contract bij Ajax
heeft tot medio 2024, begon haar loopbaan bij de
plaatselijke club, Olympia
Schinveld. Daar speelde
ze acht seizoenen, ze was
het enige meisje in het
(jongens)team dat zowat
ieder jaar kampioen werd.
Olympia Schinveld is nog
steeds apetrots op Romée
Leuchter, zo staat op de
clubwebsite. ’Bondscoach
Mark Parsons heeft ‘onze’
Romée Leuchter voor het
eerst in haar carrière geselecteerd voor het Nederlands Elftal. Van harte gefeliciteerd topper!
Heel veel succes en geniet
ervan!’

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Romée Leuchter in actie tijdens de eredivisiewedstrijd ADO Den Haag - Ajax in september 2021. Hier vecht zij een duel uit met
Wielle Douma van ADO. Foto Hans van der Valk/Orange Pictures

Deze archieffoto dateert van medio juni 2014. Romée Leuchter (tweede van links) neemt - als enige meisje in het team - officieel
afscheid van haar ploeggenootjes bij RKSV Olympia Schinveld. Romée, die een driejarig contract bij Ajax op zak heeft, is nu ook geselecteerd voor het Nederlands Elftal. Foto RKSV Olympia

Het
grootste
bedrag
(4.032 euro) werd vergaard door Alfa Sport
Oirsbeek.
De
overige
clubs en bedragen: Gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld (3.648
euro), VV Amstenrade
(3.585 euro), Sportvereniging Oirsbeek (3.357 euro),
HV Zwart-Wit Oirsbeek
(3.231 euro), SV Hulsberg
(3.087 euro), Hockeyclub
Nuth (2.376 euro), Gymnastiekvereniging
Albatros Nuth (885 euro), TTV
Quick 72/Schimmert (885
euro), Vludoc ‘98 Nuth (819
euro), Omnisport Amstenrade (630 euro), Turnclub
Excelsior Schimmert (600
euro), LRV Nuth (150 euro).
Recordopbrengst van
10,7 miljoen euro
In heel Nederland deden
5267 verenigingen mee, die
samen bijna 3,6 miljoen
loten verkochten en daarmee ruim 10,7 miljoen euro
ophaalden. Dat bedrag lag
1,2 miljoen euro hoger dan
vorig jaar en is daarmee een
record. De verenigingen
mogen zelf weten waar ze
de opbrengst aan besteden.
Veel clubs kiezen bijvoorbeeld voor een investering
in trainingsmaterialen, de
accommodatie of verenigingsactiviteiten.

Wil jij een krantenwijk in Schinveld?
Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief. Het is een ideale bijbaan waarmee je je eigen geld
kunt verdienen. Bovendien kun je dit werk perfect combineren met school, hobby’s of sport. Je krijgt
de kranten thuis afgeleverd. Verder regel je je eigen werktijden.
ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN
€

IN JE EIGEN
BUURT € GOEDE VERDIENSTEN
€

€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Interesse? Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

Kom tijdens de feestdagen lokaal zichtbaar in beeld

‘n kerstwens
in de krant!

De feestdagen komen er weer aan. Kom als ondernemer of vereniging tijdens de feestdagen
lokaal zichtbaar in beeld. Onze lezers stellen deze jaarlijkse traditie zeer op prijs.
SPECIALE KERSTBIJLAGE DE BEEKDAELER

Natuurlijk verschijnt er vooraf aan Kerstmis een
sfeervolle kerstkrant. De kerstkrant verschijnt
dinsdag 21 december als bijlage bij deze krant.
Kom als ondernemer of vereniging tijdens de
feestdagen lokaal zichtbaar in beeld. Onze lezers
stellen deze jaarlijkse traditie zeer op prijs.

VERSCHIJNINGSDATUM
• dinsdag 21 december 2021

DE OPTIES
Vak

Formaat (mm)

Tarief

1/1 pag.

260 x 385

€ 1120,-

1/2 pag.

260 x 185

€ 560.-

1/4 pag.

128 x 185

€ 280,-

1/8 pag.

128 x 90

€ 140,-

1/16 pag.

62 x 90

€ 70,00

1/32 pag.

62 x 42

€ 37,50

• Plaatsing in kerstbijlage De Beekdaeler
• Verschijnt in de hele gemeente Beekdaelen.
CONTACT

RESERVEREN & AANLEVEREN
• uiterlijk dinsdag 14 december 2021

Heeft u vragen of wilt u uw advertentie reserveren?
Neem dan contact met ons op.

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

info@beekdaeler.nl • 045 - 524 3026 • 06 - 42 67 7006
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Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief. Het is een
ideale bijbaan waarmee je je eigen geld kunt verdienen.
Bovendien kun je dit werk perfect combineren met school,
hobby’s of sport. Je krijgt de kranten thuis afgeleverd.
Verder regel je je eigen werktijden.
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Feestelijke jubileumuitgave
‘Vrienden van Wijnandsrade’

Jubilerend zangkoor Doenrade
organiseert kunstenaarsproject

Wijnandsrade Het is
er weer, het ‘Bulletin
Wijnandsrade’ dat twee
keer per jaar verschijnt.
Dit boekwerkje is een
‘must’ voor wie in
Wijnandsrade woont
of anderszins een band
heeft met een van de
mooiste kerkdorpen van
Beekdaelen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het is alweer de 68ste keer
dat het bulletin verschijnt.
Dit keer echter geen ‘gewone’ uitgave maar een dikke,
fraai geïllustreerde editie
vanwege het robijnen jubileum van ‘De Vrienden van
Wijnandsrade’. Onder die
naam werd op 22 december
1981 een stichting opgericht
(later omgezet in een verenigingsvorm) die de brede
lading dekt aan interessegebieden en activiteiten
waarop de ‘Vrienden’ zich al
veertig jaar richten. Het jubileumboekje dat recentelijk
van de pers is gerold wordt
dit keer niet alleen onder
de leden verspreid maar
ook elders in het dorp. “In
de hoop dat inwoners van
Wijnandsrade die nog geen
lid zijn, hiermee over de
streep te trekken”, zegt het

In 2022 bestaat zangkoor Crescendo in Doenrade 75 jaar. On om dit te vieren heeft het koor een kunstwedstrijd uitgeschreven. © Zangkoor Crescendo.

De cover van de jubileumuitgave. Eigen foto

bestuur. ”Onze vereniging
draagt de historie, cultuur en
gemeenschap van ons dorp
een warm hart toe.” Wát de
vereniging zoal doet voor
jong én oud, staat uitgebreid
in het feestnummer.
Meer informatie
Een abonnement c.q. het
lidmaatschap van ‘De

Vrienden van Wijnandsrade’ bedraagt 15 euro per
jaar. Voor meer informatie:
Rinus van den Nieuwenhof
(secretariaat), Pijlstraat
3, 6363 BT Wijnandsrade,
tel. 045-5242827, of Louis
Cordewener (bestuurlid),
Teheuxstraat 1, 6363 ED
Wijnandsrade, tel. 0455241055).

Doenrade Het gemengd
zangkoor Crescendo
uit Doenrade bereikt in
2022 een mijlpaal, het
koor bestaat dan 75 jaar.
In hoeverre er ruimte is
voor feestelijke activiteiten zal afhankelijk zijn
van de coronasituatie in
2022. Hoe dan ook organiseert Crescendo in het
kader van het jubileum
een kunstenaarsproject
waaraan ook een wedstrijd is verbonden. De
maker van het winnende
kunstobject ontvangt
1000 euro.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De viering van ons jubileum
is een mooie gelegenheid om
kunstenaars te betrekken
bij culturele evenementen”,
meldt het bestuur van Crescendo. “Op die manier willen
wij een verbinding leggen
tussen beeldende kunst en
muziek.”
Amateurs én professionals
Crescendo nodigt daartoe
kunstenaars uit, zowel amateurs als professionals, om
‘iets kunstzinnigs te creëren’
dat aansluit bij het jubileum
en dat wellicht gebruikt kan

worden voor posters, programma en communicatie.
Op de koorwebsite (www.
crescendo-doenrade.nl)
staan de ‘spelregels’. Het
koor hoopt dat via deze
kunstwedstrijd bijzondere creatieve producten
tot stand komen. Een jury
beoordeelt de inzendingen,
de hoofdprijs bedraagt 1000
euro. Een tentoonstelling
van de inzendingen en de
prijsuitreiking van het kunstenaarsproject zijn gepland
op zondag 12 juni 2022,
meteen na de eucharistieviering. Meer informatie bij Jeu
Smeets via 06-20130162 of
smeets.heunen@gmail.com.

Gerookte
Noorse zalm

pak 100 gram
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2.

49

3.

99

Gratis spaarzegel bij elke
€10.- aan boodschappen*

* Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels,
slijterijartikelen, babyvoeding vanaf 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 9 t/m zondag 12 december 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT
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Bavaria pils
krat 12 flesjes à 300 ml

krat 24 flesjes à 300 ml

99

krat 24 flesjes à 250 ml

29

krat 24 flesjes à 300 ml

29

*de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)
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Noorse zalm

Hoorkliniek is de zelfstandige
audicien voor Amstenrade en
omstreken. Persoonlijke
aandacht staat bij ons, net als
keuzevrijheid, hoog in het
vaandel. Samen met u kiezen
we de juiste hooroplossing.

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

leprastichting.

◀

Doneer eenvoudig
via de QR-code
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VERTICAAL 1 palmmeel 2 ondernemingsraad 3 versterker 4 als gast
5 afval 7 myth. figuur 10 gezegde 13 dikwijls 14 rustteken 15 strook
17 bewusteloosheid 22 kerklied 23 greep 26 losgerafelde draad 27
witling 28 op die plaats 29 Spanjaard 30 kattensoort 31 parvenu 36
geweervuur 39 bijbelse figuur 41 minstreel 45 paardenkracht 46
soort onderwijs.
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HORIZONTAAL: 1 vlegel 6 in het algemeen 8 deel v.h. lichaam 9
Amerika 11 ik 12 sneu 13 insect 14 adviesorgaan 16 Ned. dagblad 18
assistent-econoom (afk.) 19 wenden 20 en omstreken 21 persbureau
23 schoolbenodigdheid 24 betaalplaats 25 kledingstuk 26 helling
29 inwendig orgaan 32 boom 33 riv. in Oostenrijk 34 rubidium 35
werpstrik 37 Japans bordspel 38 muurholte 40 recht vaarwater 41
wedstrijdslee 42 vochtig 43 bloeiwijze 44 droog 45 politieke partij
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59
63

65

HORIZONTAAL: 1 vrouwelijk dier 6 pooldier 12 razen 13 chaos 15 Europeaan 16 grote bijl
18 Europeaan 19 vreemde munt 20 pers. vnw. 22 naam 25 boksterm 26 test 29 jong dier 30
rustig 32 staat in Amerika 34 man van adel 36 roem 37 woonschip 39 houding 41 mode 44
gokspel 46 pl. in Gelderland 48 werpstrik 50 voorzetsel 51 babydoek 53 met dank 54 pl. in
Gelderland 56 voordat 57 deel v.h. hoofd 59 vernis 60 autostalling 62 fototoestel 64 bijbelse
figuur 65 advocaat.
VERTICAAL: 1 partij in een geding 2 duw 3 bijwoord 4 bijbelse figuur 5 schrijfvloeistof 7
vermaak 8 drinkgelegenheid 9 voegwoord 10 vordering 11 serie 12 vaart 14 knuppel 17
graanpakhuis 18 honingbij 21 gevierd sporter 23 blijkens de akten 24 sigaar 27 onzes inziens
28 koningstitel 30 vent 31 water in Friesland 33 vrouwelijk dier 35 mannetjesbij 38 landbouwwerktuig 39 heilige 40 toegang 41 deel v.d. voet 42 dominee 43 sterke drank 45 babysit 47 dat is 49 verdriet 51 grondsoort 52 ontvangstbewijs 55 jaartelling 56 ik 58 voertuig 59
onderricht 61 reeds 63 mijns inziens.
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COLUMN

SCHIMMERT WEER KERSTSTALLENDORP

JACQUES

Wandelen langs heel veel kerststallen

Markeerpunt

Schimmert Vanaf zondag
19 december is Schimmert
weer hét Kerststallendorp.
De organisatie heeft vijf
speciale wandelroutes
uitgezet, waarlangs fraaie
‘kribkes’ zijn te bewonderen. De wandelingen langs
de kerststallen, die staan
uitgestald achter de ramen
van woningen en etalages
van winkels, varieren van
1,8 kilometer tot 5 km. Bij
de kerk staat een overzicht
van alle wandelroutes. Ook
zijn de routes met pijlen
aangegeven. De wandelroutes zijn ook digitaal
beschikbaar met de ‘route.
nl’ app. Deze app (Kerststaldorp) is via de App
Store (iOS) of Google Play
(Android) te downloaden.
De kerststallen zijn tot 2
januari te bewonderen in
het dorp.

H

et was een sobere maar strakke militaire taptoe,
waarmee Angela Merkel na 16 jaar onafgebroken
bondskanselier van Duitsland te zijn geweest,
afscheid nam. Bij onze oosterburen is een Große
Zapfenstreich (dichtdoen van de tap) al sinds de 16e eeuw
een eervol markeerpunt. De traditie wil, dat de scheidende
bij die gelegenheid zelf de muziek mag kiezen die gespeeld
wordt. Het verbaast niemand dat zij had gekozen voor het
oude koraal “Großer Gott, wir loben Dich”. Dit religieuze
lied wordt in Duitsland al eeuwenlang gezongen of gespeeld
en de vader van Angela was dominee. Zelf is ze al sinds haar
15e jaar lid van de Evangelisch Lutherse kerk. In ons land is
de melodie bekend onder de tekst “Moeder, onze kraai is
dood” en als je in aanmerking neemt dat hier haar politieke
kraaienmars werd gespeeld, kon het nauwelijks beeldender.
Ook speelde de harmonie “Für mich soll’s rote Rosen regnen”
van de nooit vergeten actrice en zangeres Hildegard Knef.
Een verrassing was haar keus voor het nummer van de Duitse
punklegende Nina Hagen: “Du hast den Farbfilm vergessen”
Dat de kleurenfilm vergeten is, is jammer, want Merkel is vaak
te zien geweest in een rode blazer en bovendien sluit ze een
kleurrijke politieke loopbaan af. Ik heb haar nooit eerder met
punk in verband gebracht. Waarschijnlijk heeft Nina Hagen,
die bijna even oud is als Merkel en in 1976 uit de DDR vluchtte, een voorbeeldfunctie voor haar vervuld, maar daarover
bestaat geen zekerheid. Het lied speelt zich af in het kiesdistrict van de bondskanselier, de Hiddensee, een eiland in de
Oostzee. Angela Merkel werd in Hamburg (West-Duitsland)
geboren, maar ging met haar ouders mee naar de DDR toen
haar vader daar als predikant beroepen werd. Ze bleef er tot
de val van de Berlijnse muur in 1990. Het grappige is, dat haar
huwelijk met Ulrich Merkel, een medestudent scheikunde,
in 1982 na vijf jaar reeds op de klippen liep, maar dat ze zijn
achternaam altijd is blijven voeren. Voor haar huwelijk heette
ze namelijk Kasner. In december 1998 trouwde zij met de
Berlijnse hoogleraar scheikunde Joachim Sauer, maar diens
achternaam heeft zij nimmer willen dragen. Nu is Sauer voor
een politicus geen geweldige naam (die Trauben sind zu sauer), dus bleef het bij de naam Merkel, ofschoon haar tweede
huwelijk met Sauer wel in stand bleef. Haar man blijft echter
graag in de anonimiteit en dat maakt het zuur wellicht zoet.
Ulrich Merkel klom uiteindelijk eveneens op tot hoogleraar
scheikunde en aangezien Angela zelf in 1986 promoveerde
tot doctor in de scheikunde heeft het in haar leven wel om de
chemie gedraaid.
Zij heeft altijd een bijzondere chemie gehad met de ongehuwde Mark Rutte, reeds 11 jaar minister-president van ons
land. Toch twee totaal verschillende personen. Rutte is een
softie. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en is parttime leraar
maatschappijleer. Hij duikt graag weg als er problemen opdoemen, om vervolgens met een smile tevoorschijn te komen
als ze zijn opgelost. Merkel knipt grote problemen op in
kleine, overzichtelijke partjes en lost ze daarna zelf op. Toch
zei Rutte nog deze maand dat hij de samenwerking met de
bondskanselier vanaf de eerste dag als aangenaam, vriendschappelijk en constructief had ervaren. Anders dan Silvio
Berlusconi en Donald Trump die haar bloed wel konden
drinken. Rutte en Merkel hebben het ambt lang volgehouden,
maar het verschil met Merkel is, dat zij het juiste moment
heeft gekozen om met opgeheven hoofd te vertrekken en Rutte dat juiste moment al lang voorbij heeft laten gaan. Net als
Poetin, Xi, Loekasjenko, Erdogan en de Engelse queen zit hij
vastgeplakt op zijn zetel en weet van geen ophouden, terwijl
een aanvaarde motie van afkeuring daar allang aanleiding toe
heeft gegeven. Sigrid Kaag sprak: “Hier trek ik een grens”. Het
woord mark komt van het Oudnederfrankisch woord “marka”
(grens). Een kabinet Rutte IV is een grens te ver. Hij moet het
aan een andere VVD-er overlaten om dat te leiden, dan is de
formatie meteen rond.
Afgelopen vrijdag stond er in NRC-Handelsblad een paginagroot artikel van Philip Huff, dat getiteld was: “Mark Rutte
moet weg”. De foto waarop de weglopende premier is afgebeeld, zegt genoeg. Ze hadden er net zo goed een afbeelding
bij kunnen plaatsen van Unilever en Koninklijke Shell die ondanks of dankzij de protectie van de VVD er toch voor kozen
om uit Nederland te vertrekken. Huff schrijft: “Nog vier jaar
Rutte is meer dan ongelukkig, het is fataal. Nederland heeft
behoefte aan een ander soort leider. Iemand die nederiger is
en meer in verbinding staat met het land. Iemand die uit zijn
bubbel kan treden en niet een heel land gevangen houdt in
zijn verwoestende bubbel. Het is tijd om te verdwijnen en niet
meer terug te komen.” Dat is even andere koek dan bij het
afscheid van Merkel. Hier ontbreekt de chemie en dat is zuur.
Misschien is het lied van Corrie Konings “Huilen is voor jou
te laat” wel passend om te spelen bij het vertrek via de achterdeur van Mark Rutte.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Heel veel kerststallen zijn vanaf zondag 19 december te zien in Schimmert. Foto Katja Waltmans

LEZERSACTIE

Win de CD
‘538 Hitzone
best of 2021’
Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Wij verstrekken u dan ook graag vrijblijvende
informatie. Hiervoor kunt u ons bellen voor het
maken van een afspraak bij u thuis
of in ons uitvaartcentrum.

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

PICCOLO'S
Een piccolo-advertentie kost € 15,- voor particulieren. Voor bedrijven kan een commerciële piccolo geplaatst
worden voor € 25,- Hoe werkt het? Stuur uw tekst naar info@beekdaeler.nl. Vermeld daarbij de volgende
gegevens: uw naam, adres, postcode, woonplaats en IBAN- nummer. Bij opdracht wordt het bedrag automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Piccolo’s insturen voor de eerstvolgende editie kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.

IN EN OM HET HUIS

GOUD & ZILVER

ZAKELIJK & FINANCIEEL

UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

OUD GOUD GEVRAAGD
HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis
mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.

REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

ONDERHOUD/REPARATIE
KLOKKENMAKER STIJFS
•
Oirsbeek 046-4425037.
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT? DEZE
KUNNEN WIJ OPNIEUW
VOOR U OPVULLEN.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
0682944793.

TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER!

DIVERSEN
WERELDWINKEL NIEUWS
Geen kerststallen verkoop in
de kerk in Schimmert dit jaar.
Uiteraard zijn de kerststallen
wel te koop in de Wereldwinkel
Nuth. Dit is op vrijdag van 13.3016.00 uur en op zaterdag van
12.00-14.30 uur. Of op afspraak
06-27215614. Vrijdag 24 dec. zijn
we ook open vanaf 12.00 uur.
Natuurlijk kunt U ook bij ons
terecht voor andere mooie
cadeaus. Zie ook onze facebook
pagina: Wereldwinkel Nuth.
Liken zou mooi zijn.

Hitzone ‘Best of 2021’ is uit!
Met niet alleen de popsterren van het moment zoals
The Weeknd, Dua Lipa,
Billie Eilish en Justin Bieber
maar ook de gevestigde
namen P!nk, John Mayer
en Bono & The Edge van
U2, Boney M en zelfs de
legendarische Elton John!
De schijf is te winnen voor
lezers van De Beekdaeler.
Wil jij de CD Hitzone - ‘Best
of 2021’ winnen? Stuur dan
een mail naar info@beekdaeler.nl. Vergeet je naam,
adres en woonplaats niet
te vermelden. Wij geven de
CD twee keer weg! Doe dus
snel mee! Meedoen kan tot
maandag 13 december 2021.
De twee winnaars krijgen
de CD thuis bezorgd.

Inloopmiddag
Wijnandsrade
gaat niet door
Wijnandsrade De inloopmiddag in het gemeenschapshuis in Wijnandsrade
gaat deze maand niet door.
Dat heeft de organisatie besloten. De door het kabinet
aangekondigde verscherping van de coronamaatregelen zijn aanleiding om de
‘december-inloopmiddag’ te
schrappen.
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Familieberichten
Zef “Bakkertje” is d’r neet mier
ut oerwerk is stil blieve stoan

Zef Bruls
“Bakkertje”

Wienesroa
* 31 maart 1936

Heerle
† 29 november 2021

Mientje
Ron en Moni
Brigit en Wiel
Britt en Ralf
Jordy, Lisanne en Sarah
Bjorn en Laura
Tino en Charmain
Robin en Femke
Treur niet om mich,
stèak un kèrske aan
es du aan mich dinks
De oetvaartdeens hèet in femieljekring
plaatsgevonge op moandig 6 desember
in de St. Stephanuskèrk in Wienesroa

Sint landt met parachute in
de hooiberg van boer Cleven
BINGELRADE Sinterklaas heeft een drukke tijd achter de rug, want een bezoek van Sinterklaas aan school, dat móét
doorgaan. Lockdown of niet. En dus ging de goedheiligman ook dit jaar op bezoek bij basisschool De Zeveneik in Bingelrade. Het was de bedoeling dat sint en piet met de parachute op het schoolplein zouden landen. Alleen waren ze te
vroeg gesprongen en in de hooiberg van boer Cleven terechtgekomen. Die bracht hen, liggend op een baal hooi, naar
school. Wat een avontuur moet dit voor de man geweest zijn, zag je de kinderen denken. En dus besloten ze hem een
warm welkom te geven. Eigen foto

INGEZONDEN
BRIEVEN

Kerkdiensten
Parochie
H. Clemens
Hulsberg

Parochie
St. Bavo
Nuth

Zaterdag 11 december.
16.30 uur: H. Mis.Intenties: zielendienst Zef Loijens. Zondag 12 december.
11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst Gertie
Kengen-Kerckhoffs,
Jan
Schiffelers en Tineke Offermans, jaardienst ouders
Kerckhoffs-Kissels en oom
Jos, zoon Hub Kerckhoffs
en pastoor Jo Kerckhoffs,
Sjeng en Felicie Meurs
(namens de buurt Dolberg,
Klimmen), jaardienst Sjeng Laheij en Johanna Bertrand, zeswekendienst Hub
Dormans, zielendienst Jo
Delahaije. Woensdag 15
december. 16.30 uur: H.
Mis in de kerk. Intenties:
Jan Hamers (verjaardag,
overleden ouders van Kempen-Claessens en familie, Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman.
Donderdag 16 december. 10.00
uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en
rozenkransgebed in het
klooster.

Zondag 12 december 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: Jo van Baardewijk, tevens voor broer
Giel; jaardienst Johan en
Els Keulen; Funs Harst.
Maandag 13 december
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
17 december 09.00 uur: H.
Mis. Intenties: levenden en
overledenen van de familie Frijns-Euchhorst. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie
St. Remigius
Schimmert
Donderdag 9 december
08.00 uur: H. Mis. Intenties: Seph Jaspar en overleden familieleden. Zaterdag
11 december. 16.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door
de Gregoriaanse Schola.
Zondag 12 december. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd
door jeugdkoor DievanOss. Intenties: Hari Slenter
(gest. 1e jaardienst); Wiel
Thoma en zoon Marc.

Inburgering
Noodopvang Schinnen
(meerdere artikelen)
Dat mensen die een islamitische achtergrond hebben
geen varkensvlees eten respecteer ik. Maar eten is ook
een vorm van inburgering.
Dus waarom niet eenmaal
per week om te beginnen een
maaltijd met groenten en andere producten waar ze niet
zo aan gewend zijn. Verder
is het in een tijd van opletten
op verspilling van materialen i.v.m. klimaat en milieu
vreemd, dat de maaltijden op
wegwerp borden uitgedeeld
worden. Is het niet slimmer
om in een RD4 winkel een
flinke stapel serviesgoed te
kopen en de ploeg die gegeten heeft zelf af te laten wassen? Dat vinden die mensen
vast leuker dan niets te kunnen doen. En laat de mannen
ook meehelpen als tweede

Zaterdag 11 december
16.00 uur: H. Mis. Intenties: 1e jaardienst Jozef Wachelder;
jaardienstAldegonda Wachelder-van der
Mark; Hub Houbiers en
Mia Portz. Dinsdag 14 december 09.00 uur: H. Mis.

Ricky Bruls-Poppelier Nuth

Zondag 12 december (3e
Advent) 11.00 uur: H. Mis
Intenties: Hub Bosch.

Een markant stukje
Limburgse geschiedenis

Ook glasvezelcampagne in
Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Puth, Schinnen en
Sweikhuizen (9-11)

Column Jacques ‘De vergeten
prinsessen van Thorn’ (30-11)

Ieder blad heet natuurlijk reclame-inkomsten van harte
welkom. Echter, uw weekblad lijkt de laatste tijd wel
een uitgave van de Delta
glasvezelfirma te zijn! Ik ben
inwoner van Puth en maak
nogal veel gebruik van internet. Ik heb de afgelopen week
contact gezocht met bovengenoemd bedrijf en heb een
gesprek met een medewerker
gehad. Deze persoon heeft
mijn gegevens gevraagd en
me daarna doorverbonden
met een andere medewerker.
Na een paar minuten stilte
werd me medegedeeld dat
in Puth nog geen glasvezel
beschikbaar was en dat dit
op de website van Delta kon

Dit is een markante geschiedenis in het hertogdom Limburg aangaande het stadje
Thorn. Hoewel deze stad
reeds vanaf de 12e een minuscuul vorstendom was,
verstevigde Lodewijk de XIV
na de vrede Münster in 1648
steeds meer zijn militaire
positie. Na zijn nederlaag
in 1678 bleven veel grenzen
in Limburg ongewijzigd. Dit
werd in 1703 bevestigd na de
vrede van Utrecht. Nu leg ik
een link naar 1789. In Paris
werd op 14 juli 1789 de Bastille bestormd. Dat was het
begin van een Revolutie onder politieke leiding. Deze
plotselinge omwenteling veroorzaakte enorm zware poli-

Voor al uw
feesten en partijen
Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

• IN- EN VERkOOP AUTO’S
• LASWERkzAAMHEDEN
• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
•APk kEUREN (zONDER AfSPRAAk)
• BANDEN EN UITLIJNEN

PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de

Ruben Royen Nuth

Reageren op een artikel
in De Beekdaeler/
U kunt uw reactie kwijt
(max. 150 woorden) via
info@beekdaeler.nl. Reacties
moeten voorzien zijn van naam,
adres en telefoon. Zonder
naamsvermelding worden geen
brieven van lezers geplaatst.
Enkel de naam en woonplaats
worden gepubliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening
van de redactie, maar van de
inzender weer.

Redactie
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26

APK e 35,4-gAsmeting e 7,roetmeting e 25,-

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt
op rookvrij.nl
Ontdek hoe de

tieke aardbevingen als -aardverschuivingen. Het jaar
1795. De Fransen veroveren
Nederland. Onder andere het
minuscule vorstendom werd
opgegeven en grenzen werden volledig verlegd. Deze
bezetting had desastreuze
gevolgen voor de Limburgs
cultuur als economie. Na de
definitieve val van Napoleon in 1815 werd het politiek
landschap ditmaal door politiek den Haag grondig verlegd. Het jaar 1992. Met het
verdrag van Maastricht heeft
provincie Limburg zich geprofileerd op Euregionaal
niveau.

COLOFON

Wen er maar aan

Parochie
St. Servatius
Vaesrade

Wen er maar aan
maar
aan
Wen er maar aan

worden opgezocht! Deze mededeling is geheel gratis en
kunt u desgewenst in een
van uw volgende uitgaves
publiceren!
John Walthie Puth

Glasvezel in Puth nog
niet beschikbaar!

De wereld wordt
rookvrij

ld wordt
De wereld
wordt
De wereld
wordt
kvrij
rookvrij
rookvrij
Parochie
St. Stephanus
Wijnandsrade

lesje inburgering. Ik wens iedereen smakelijk eten en een
menswaardig bestaan.

SchutterSStraat 2
Beek-elSloo
(t) 046 - 435 23 35
www.autoServiceBeek.nl

Sluittijd aanleveren
berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Advertenties
E info@beekdaeler.nl
T 045-5243026
Sluittijd aanleveren
advertenties:
Donderdag 17.00 uur

Bezorging
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
T 045 - 524 30 26

Gratis spaarzegel bij elke
€10.- aan boodschappen*
* Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels,
slijterijartikelen, babyvoeding vanaf 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 9 t/m zondag 12 december 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Hagedoren
Kruimel-pudding
vlaai

13.
13

25

8.

Van De Sjlechter
Konijnenbouten
per kilo

groot

99

14.

98

9.
9

98

Blonde
d'Aquitaine
riblappen of
hacheevlees
per 100 gram

Gerookte
Noorse zalm

**
G
N
I
T
R
30% KO

pak 100 gram

3.99

2.

49

_
83 _

1.19

1.24

0. 0.86
Alle
gourmet mini's
3 pakjes
combineren mogelijk

**
S
I
T
A
1+1 GR

Bloemkool
of witlof

per stuk of zak 500 gram

0.

99

1.69
1.99

11.

58

5.

79

OP=OP

Coca-Cola

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

MAXAN6T

MAXAN4T

PE R KL

PE R KL

*
4 STUKS

9.

40

BIERTJE

W EEK
VAN DE

6.

99

MAXAN4T

MAXAN4T

PE R KL

PE R KL

**
G
N
I
T
25% KOR

Alle herfst- en
winterbieren

2 stuks
combineren mogelijk

**
S
J
I
R
P
2e HALVE

_
84 _

3.78

15.38

2. 11.54

Bavaria pils
krat 12 flesjes à 300 ml

Amstel pils
krat 24 flesjes à 300 ml

7.13
14.99

5.35
11.25

Palm

krat 24 flesjes à 250 ml

Brand pils
krat 24 flesjes à 300 ml

16.29
17.29

12.22
12.97

*de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)

Knols Schimmert
Weidestraat 3

